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Nu är arbetet med de två nya vindkraftverken i
Vårdkasområdet igång. I skrivande stund har de
första torndelarna till verket på Solumsklinten
körts upp och monteringen har påbörjats.
■ Många Härnösandsbor har säkert lagt märke till
vindkraftstransporterna genom stan. Uppe på berget
står en cirka 700 ton tung kran redo att lyfta delarna på
plats. Där finns också en platschef från den tyska leverantören Nordex, ett montageteam på åtta man och ett
kranteam på fyra man.
Byggstarten har försenats då kranen på grund av dåligt

väder blev kvar på ett bygge i Jämtland längre än
beräknat.Väderförhållandena kommer sannolikt också
i viss mån att påverka montagearbetena påVårdkasen.
– Men vi räknar med att den totala tidsplanen håller
ändå. Meningen är att vi ska ta över vindkraftverken
i slutet av februari, säger HEMABs projektledare Pär
Marklund.
HEMAB har projektanställt vindkraftsvärdar, som
finns på plats under transporterna och uppe på
Vårdkasen för att visa nyfikna Härnösandsbor till rätta.
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Vindkraftverk på väg upp

Några vintertips från HEMAB!
• Töm vattensystemet när du kallställer
ditt fritidshus för att undvika att vattnet
fryser och orsakar skador. Behöver du
råd om hur du ska gå tillväga, kontakta
oss på 0611-55 75 00.
ÖVERST TILL VÄNSTER:
En 200 ton tung hjälpkran assisterar den
stora 700-tonskranen.
ÖVERST I MITTEN:
Ett oräkneligt antal kraftiga bultar används
för att montera ihop de olika delarna.
ÖVERST TILL HÖGER:
Nyfikna Härnösandsbor följer transporterna
genom stan.
NEDERST TILL VÄNSTER:
Satu Erkkonen är en av de vindkraftsvärdar
som visar nyfikna till rätta, både uppe på
Vårdkasen och vid transporterna genom stan.
NEDERST TILL HÖGER:
Bottendelen, som väger 74 ton, lyfts på plats.

Följ utvecklingen
i projektet på
www.hemab.se

• Packa soporna i soptunnan
lagom hårt. Packar du för hårt
riskerar de att frysa fast och att
tunnan därmed inte töms helt.

• Se till att det är plusgrader runt
vattenmätaren. Är det minusgrader
riskerar den att frysa sönder.

• Skotta och sanda runt
soptunnan för att underlä
tta
för våra renhållningsarbe
tare
och deras fordon.
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• Var försiktig när du skottar
runt kabelskåp så att de inte
skadas. Se också till att kabelskåpen inte helt täcks med snö.

• Kontakta oss
om du upptäcke
r isbildningar på elledn
ingar eller om du
ser träd
som ligger över
ledningarna. R
ing i så fall
vårt journumm
er 0611-55 75
55.

Jourtelefon dygnet
runt: 0611–55 75 55
Nu röjer vi i Stigsjö
Hos oss pågår ett kontinuerligt
arbete med att röja sly, mindre träd
och buskar längs el-ledningsgator.
Detta för att höja leveranssäkerheten.
Vintern 2011/2012 pågår röjningsarbeten i Stigsjö, Ultrå och vidare
västerut. Läs mer på www.hemab.se
under Elnät.

Lämna ris och sly
Du är välkommen att lämna sly,
trädgrenar, ris och avverkningsrester
vid Kraftvärmeverket. Där flisas och
eldas det lämnade materialet och blir
till fjärrvärme och el. Inlämningen är
öppen vardagar kl 7-16.
Observera att rötter och trädgårdsavfall, såsom löv, mossa och gräs, inte
kan tas emot utan måste lämnas på
Älands avfallsanläggning.

Farligt avfall
Det som är stickande eller skärande
(kanyler, sprutspetsar, nålar) får inte
lämnas tillsammans med vanliga
hushållssopor eftersom det innebär
en allvarlig hälsorisk för vår personal
som arbetar med avfall. De måste
slängas i speciella plastbehållare.
Behållarna hämtas och lämnas på
valfritt apotek där de omhändertas
utan risk för hälsa och miljö.

Hallå där

Cathrine Edholm,

projektledare för projektet Matavfall
Vad handlar projektet om?
– Jag ska ta fram underlag för hur vi kan ta hand om och behandla hushållens matavfall. Jag
har sex månader på mig att presentera ett beslutsunderlag för HEMABs styrelse. Sedan är det
styrelsen som bestämmer om vi ska gå vidare och i så fall hur.
Vad finns det för alternativ?
– När det gäller insamling finns det olika alternativ, till exempel olika kärl för olika sorters avfall, kärl
med flera behållare i eller olikfärgade soppåsar som sedan sorteras optiskt. Matavfallet kan sedan
till exempel rötas eller komposteras.
Hur känns det att få det här uppdraget?
– Jättespännande. Jag har jobbat i sju år med samma arbetsuppgifter så det ska verkligen bli roligt
att få prova något annat.
Vad gör du annars på HEMAB?
– Jag är administratör och transportledare på Renhållningen. Jag tar bland annat emot frågor och
beställningar från kunder och så delar jag ut jobb till våra chaufförer.

Namn: Cathrine Edholm Ålder: 30 år
Familj: Sambo och en son
År på Hemab: 7 år
Bor: Villa på Övre Änget
Fritidsintressen: Familj och vänner,
renovering och inredning, träna

Vad vill du läsa?
Var med och påverka innehållet
i HEMABinfo.
E-posta önskemål, idéer och
synpunkter till:
lina.landell@hemab.se

HEMABinfo
ges ut av
Härnösand Energi & Miljö AB
Ansvarig utgivare: Andreas Einarsson
E-post: andreas.einarsson@hemab.se
Telefon: 0611–55 75 00 • www.hemab.se
Produktion: Alltid Marknadsbyrå

HEMAB fick diplom
■ I november fick HEMAB en fin utmärkelse av Energimarknadsinspektionen. Bland Sveriges samtliga 180 elnätsföretag hade Härnösand
Elnät gjort den bästa ansökan om intäktsram enligt den nya elnätregleringsmodellen.
Tidigare har elnätsbolagens priser granskats i efterhand och det bolag
som tagit ut för höga avgifter har tvingats betala tillbaka till kunderna.
Den nya modellen innebär att elnätsbolagen ansöker och får beslut om
prissättningen i förväg.Ansökan den här gången gäller för de kommande
fyra åren.
I motiveringen skriver Energimarknadsinspektionen att “Härnösand
Elnät AB har på ett förtjänstfullt sätt visat kunskap om kraven i den nya
regleringen”.
– Jag tror att vi genom våra frågeställningar och dialog bidragit till att
viktiga aspekter för branschen lyfts fram till myndighetens kännedom,
säger HEMABs vd Ingemar Forzelius.
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Att få energi...
Utmärkelsen från Energimarknadsinspektionen för bästa ansökan om
intäktsram känns glädjande och är
ett kvitto på det gedigna arbete mina
medarbetare lagt ned. Utmärkelsen
ger oss inspiration och energi att
fortsätta vårt viktiga arbete, inom alla
affärsområden.

HEMAB i juryn för Lego League
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■ I november kämpade
tolv lag från skolor i hela
Mellannorrland i FIRST
LEGO League. Lagen
tävlade med en egenbyggd,
programmerad legorobot,
men även i delmoment
som samarbete, forskning, marknadsföring och
teknik.Temat var Food
Factor och uppgifterna
handlade om säker
produktion och lagring
av livsmedel. HEMAB
medverkade i domarjuryn genom Hannele
Hietaniemi, drifttekniker
affärsområdeVatten, Linda
Johansson, administrativ
chef och Lina Landell,
De tävlande koncentrerade sig hårt under robottävlingen på Teaterns stora scen.
informatör.

Att ge energi...
En ny dimension tillförs nu vår
verksamhet i samband med vårt
vindkraftsprojekt påVårdkasen. Det
stora energiprojektet med sikte på
framtiden har föregåtts av en lång och
genomgripande process. Nu närmar
vi oss slutet men samtidigt starten
på något nytt. I februari börjar de
nya verken leverera energi i form av
grön el.
Jag och alla medarbetare på HEMAB
önskar dig en riktig God Jul och ett
Gott Nytt 2012!

Ingemar Forzelius, VD

